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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

Денна форма: 5/150 
Заочна форма: 5/150 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (26 год.), практичні (22 год.), самостійна 

робота (102 год.). 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна 

робота (138 год.). 

Політика дисципліни Відвідування занять. Регулярне відвідування лекційних та 

практичних занять, самостійна робота та опрацювання 

рекомендованої літератури, матеріалів, є необхідною умовою для 

вивчення курсу. Вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, 

заліки тощо через поважні причини; подати підтверджувальні 

документи, що засвідчують поважну причину; ліквідовувати 

академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи здобувачів 

освіти будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

здобувача освіти є підставою для її незарахування викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час 

виконання індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі 

вищої освіти досліджують та аналізують інноваційні процеси в 

галузі освіти. 

Що будемо вивчати? Вивчення деонтологічних засад діяльності медичного психолога; 

форми та зміст роботи медичного психолога в клініці; методи 

дослідження в медичній психології. Вміти застосовувати 

особистісний підхід у дослідницькій діяльності; діагностувати 

індивідуально-психологічні відмінності, налагоджувати позитивне 

міжособистісне спілкування, аналізувати і оцінювати психологічні 

явища, які породжуються умовами медичного закладу. 

Чому це треба вивчати? Забезпечення загальної теоретичної підготовки здобувачів освіти 

у галузі медичної психології, яка слугуватиме основою для їхньої 

практичної роботи. На основі оволодіння основними теоретичними 

поняттями поглиблювати знання здобувачів освіти про 

психологічну сутність, особливості та сучасні методи діяльності 

медичного психолога; розвивати психологічну спостережливість, 

творчий підхід до рішення конкретних професійних ситуацій; 

виховувати професійно значущі якості особистості. 
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Яких результатів можна 

досягнути? 

Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

Обирати та застосовувати валідний та надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 

проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги. 

Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

Розвинути базові soft skills: 

- комунікативні навички; 

- емоційний інтелект; 

- стресостійкість; 

- вміння керувати емоціями; 

- орієнтація на результат; 

- володіти емпатією. 
Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
Здатність приймати обгрунтовані рішення. 

Здатність генерувати нові ідеї(креативність).  

Здатність працювати в команді. 

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Зміст дисципліни Медична психологія: визначення, предмет і задачі. Поняття 

психічного здоров’я. 
Особистість та хвороба. Внутрішня картина хвороби.  
Стан психічних функцій і хвороба. 

Напрями роботи в медичній психології.  

Психологія медичних працівників. 

Психологія лікувально-діагностичного процесу.  

Психосоматичні розлади. 

Психологічні аспекти залежної суїцидальної поведінки, танатології 

та евтаназії. 

Психогігієна та психопрофілактика. 

Психотерапія як галузь медичної психології. 

Психологічні особливості надання медичної допомоги у 

надзвичайних ситуаціях. 

Реабілітація, принципи реабілітації в медичній психології. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 

самостійних завдань, виконання поточного, підсумкового 

контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: загальна психологія, 

вікова психологія. 
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Поточний контроль Усне опитування, бесіда, повідомлення; письмовий контроль 
(реферат, самостійна робота); спостереження як метод контролю. 

Підсумковий контроль Екзамен 
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